ОТЧЕТ
за дейността на общинския съветник проф. Вили Лилков
за периода 2011 - 2012 г.
Настоящият отчет представя дейността ми, като общински съветник
за последната година от мандата 2007-2011 г., и първата година от
текущият мандат 2011-2015 г. Той съдържа информация за внесените
самостоятелно от мен или заедно с други общински съветници доклади
до СОС, по които е взето решение; за инициативи с градско значение,
както и за питанията, отправени към кмета на София по работата на
администрацията и по проблеми на граждани.

I. Позиция в СОС:
- Зам.-председател на Столичния общински съвет;
- Зам.-председател на две постоянни комисии:
ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;
ПК по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на
движението.

II. Доклади до СОС с взети по тях решения:
1. …. за именуване на градината около Паметника на съветската
армия с името “Княжеска градина”.
С това решение СОС върна името на една от най-красивите в миналото
градски градини в столицата, изграждана в продължение на половин век
от най-добрите паркостроители и градинари на България. В резултат на
дискусиите по темата се наложи решение на СОС, съгласно което
започва дебат за развитието и дообогатяването на Княжеската градина,
за което е изготвено задание, по което ще се организира международен
архитектурен конкурс.
2. . … за създаване на работна група за подготовка на Програма за
изграждане на 25 училищни спортни зали.
Работната група направи преглед на възможностите за изграждане на
спортни зали в дворовете на училищата на Столична община и предстои
внасянето на доклад до СОС за финансиране на Програмата за
проектиране и изграждане на спортните зали.
3. …. приемане на Генерален план за организация на движението
на територията на Столична община.
Генералният план за организация на движението в Столична община

е най-важният стратегически документ, въз основа на който се
организира движението в общината и въз основа на който се извършват
всички инвестиции в пътната инфраструктура, в контрола на трафика и
функционирането на градския транспорт. Генералният план
се
основава на задълбочено проучване на градската мобилност, извършено
от международен консултант, избран с конкурс от Столична община.
4. …. за прекратяване на съсобственост и уреждане на
взаимоотношенията между Столична община и жск „Научни
работници-1”; жск „Научни работници-2” и жск „Научни
работници-3” в кв. Малинова долина, район Студентски.
С решението на СОС по този доклад се направи възможно да се
разрешат дългогодишни проблеми на над 100 семейства на научни
работници, живеещи в кв. Малинова долина, район Студентски.
5. …. за изменение на Наредбата за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична
община.
С решението етажните собствености и юридическите лица получават
възможност за гратисен период при извършване на ремонти по
фасадите на сградите, с което се намалява рязко цената на заплащаното
тротоарно право и се стимулират собствениците да приключват
ремонтните дейности в по-кратки срокове.

III. Инициативи за паметници и паметни знаци
1. …. за изграждане на паметник на инж. Иван Иванов, който
работи по проучването, проектирането и изграждането на Рилския
водопровод. От 1934 г. е кмет на София. Реорганизира службите на
общината и слага край на хаотичното строителство с „Наредба-закон за
застрояване на столицата София”. По време на неговото управление
всички улици в центъра на София са павирани, открити са 12 нови
училища, 2 болници и бани, разширява се трамвайната мрежа, а през
1941 г. е пуснат и първият тролей към Горна баня. Започва и масово
озеленяване на София, появяват се кестените по централните
булеварди. Започва реализацията на идеята за Голяма Столична община
с присъединяването на околните на София села.
След 9 септември 1944 г. инж. Иван Иванов е арестуван, хвърлен в
затвор, а по-късно под милиционерско наблюдение, поради липса на
специалисти, проектира язовир Искър, който осигурява питейна вода за
цялата столица.

2…. за поставяне на паметна плоча в памет на Здравко Дафинов на
фасадата на етажна собственост „Асеновец”, ул. „Цар Иван Асен II” N
1, вход „Б”, в памет на библиотечния деятел и литературовед Здравко
Дафинов.
3. .... за поставяне на паметна плоча на сградата на бул. „Христо
Ботев” № 53 на генерал Петър Дървингов.

4.… за поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на
ул. “Развигор” N 1 в памет на адв. Илия Цанов – първият български
обществен защитник.
През 1876 г. адвокат Илия Цанов е защитник на заловените участници в
Ботевата чета и успява да постигне замяната на смъртната присъда на
някои от тях, в т.ч. на Кирил Ботев, със заточение. Той работи в
администрацията на Временното руско управление и е един от водачите
на Либералната партия. Избиран е за народен представител в
Учредителното събрание, в I, II и IV Обикновено Народно събрание,
както и в III Велико Народно събрание.
5.… за възстановяване на паметна плоча на Васил Левски на стената
на храм „Св. Петка Самарджийска” в София.
6…. за поставяне на паметна плоча в памет на художничката Васка
Баларева на бул. „Патриарх Евтимий” 32.
Васка Баларева е известно име в българските художествени среди от 20-

ти век. Нейни картини има в Националната художествена академия, в
Софийската градска художествена галерия, в Музея на земята и хората,
както и други художествени галерии в страната.

IV. Инициативи за именуване на улици
1. “Преименуване на ул. “202” в район Сердика – Столична
община, с името бул. „История славянобългарска” във връзка с
навършването на 250 години от написването „История
славянобългарска” и 290 години от рождението на Паисий
Хилендарски.
2. Именуване на улици на името на Адолф Колар, Андреас
Грайс, Хайнрих Майер и Фридрих Грюнангер - европейски
архитекти и скулптори, които след Освобождението на България
работят по планирането и изграждането на европейския облик на
столицата.
3. Именуване на улици на братя Прошек, братя Бартел,
Ликурго Амадей, Вацлав Роубал, Карл Трънка и Николай
Копиткин – инженери-първостроители на София, които работят по
плановете на града, изграждат мостовете и първите инженерни
съоръжения след Освобождението.
4. Именуване на улици на първостроителите на софийските
паркове - Даниел Неф, Карл Бетц, Йохан Келерер, Жюл Лошо и
Йосиф Фрай” – паркостроители и градинари, които след
Освобождението на България работят по планирането и
изграждането на парковете в София, оформят уличната зелена
система, изграждат ботанически градини и оранжерии, работят по
събирането и разпространяването на ценни растителни видове.

V. Питания към кмета на Столична община
1. Относно: Изпълнение на решение на СОС за създаване на
общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на
минералните води на територията на Столична община.
2. Относно: Античния мавзолей на ул. Димитър Хаджикоцев до
Южния парк.
3. Относно: Законността на изградените върху общинска
собственост базови станции и приемо-предавателни антени на

мобилните оператори и приходите на Столична община от нейното
използване.
4. Относно: Възможностите за ново решение за Софийски гробищен
парк, различно от предвиденото в с. Казичане.
5. Относно: Неизпълнение на решение N 774/11.12.2008 г. и решение
N 697/19.11.2009 г. на СОС за „Разработване на Програма за
подготовка на Историческия център на София за кандидатстване за
световно културно наследство.
6. Относно: Неработещите лифтове на Витоша и изпълнението на
приватизационния договор от страна на собственика „Витоша-ски” и
проваления ски-сезон през 2011-2012 г. на Витоша.
7. Относно: Изпълнението на Меморандум между Столична община
и Областната администрация на Област София за сътрудничество в
управлението на парк „Борисова градина” и Парк с паметник на
съветската армия и на договора за възстановяване и експлоатация на
езерото „Ариана”.
8. Относно: Решение на СОС за създаване на формирование от
доброволци за защита при бедствия и ликвидиране на последиците
от тях.
9. Относно: Изпълнение на решение на СОС за поставяне на
преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи в
паркове и градини на територията на Столична община и премахване
на съществуващите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, непотвърдени с
одобрените схеми.
10. Относно: Паметния знак в чест на 1700-та годишнина от
издаването на едикта на император Галерий от 30.04.311 г. за
търпимостта и толерантността спрямо християнството.
11. Относно: Резултатите от проверките, извършени по изпълнение
на проекта за възстановяване на зелените площи по бул. „Димитър
Петков” – район „Възраждане” на стойност 250 000 лв.
12. Относно: Проекта за изграждане на Софийския технологичен
център и парк с целево финансиране от Европейския съюз.
13. Относно: Курортния статут на кв. „Горна баня” и кв. „Овча
купел 1”.
14. Относно: Сформиране на Комитет за контрол по изпълнение на
Генералния план за организация на движението на територията на
Столична община
15. Относно: Създаване на общинска структура за насърчаване,
привличане и подпомагане на инвестиции и инвестиционни проекти
на Столична община.
16. Относно: Внасяне на отчет за изпълнение на Оперативната
програма на СОС за 2011 г.

Заключение
Извън отчета остават организираните приемни и срещи с
граждани, граждански комитети, организации и работата по
поставените от тях проблеми, пресконференции, дискусии,
участие в експертни групи, позиции в печата и електронните
медии и много други.......
Вили Лилков

